
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare 
med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Produkt ID: SDOCK2U33RE

Den SDOCK2U33RE dubbla 2,5/3,5" SATA HDD/SSD-duplikatorn och dockningsstationen låter dig 
duplicera/klona en befintlig hårddisk utan att använda dig av en värddator -- eller docka och byta 
enheter från din stationära eller bärbara dator samtidigt med en enda USB- eller eSATA-port.

SDOCK2U33RE har en praktiska dubbel-funktioner. Som en hårddisk-duplikator låter SDOCK2U33RE 
dig skapa en exakt klon, sektion för sektion, från en hårddisk till en annan, inklusive partitioner och 
information om startsektor -- för att garantera dataintegritet och konsekvens för känsliga operationer 
som dataåterställning. Som en extern hårddisk-dockningsstation låter SDOCK2U33RE dig ansluta dina 
enheter genom antingen eSATA eller USB och varje enhetsfack har individuellt stöd för 2,5/3,5" 
hårddiskar eller solid state-enheter med hög kapacitet, testade med upp till 4 TB.

Med stöd för SATA III (6 Gbps) kan du maximera effektiviteten med dupliceringshastigheter på upp till 
22 GB i minuten och eSATA-dockningshastigheter på upp till 6 Gbps. Dockningsstationen kan även 
anslutas genom USB 3.0 med UASP för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps (70 % snabbare än 
vanlig USB 3.0). Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Dockningsstationen med dupliceringsfunktion är särskilt designad för problemfri användning med 
enkla knappar och plug-and-play-installation.  SDOCK2U33RE låter dig snabbt docka dina hårddiskar 
eller starta duplicering av hårddiskar med ett knapptryck. Dessutom besparar den inbyggda 
LED-förloppsindikatorn dig tid genom att enkelt låta dig övervaka hela dupliceringsförloppet så att du 
vet exakt när det är dags att påbörja nästa process.

SDOCK2U33RE stöder användning av olika enhetsadaptrar för extra kompatibilitet med olika 
enhetstyper vid duplicering och snabbradering. Listan nedan över StarTech.com-adaptrar har testats 
specifikt för att garantera kompatibilitet med denna enhetsduplikator:

- SAT2IDEADP



mSATA-enheter - SAT2MSAT25

M.2-enheter (NGFF) - SAT32M225

SDOCK2U33RE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare 
läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com 
och en SATA III solid state-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Spegling/kloning av disksektor för att skapa en exakt kopia av källenheten på en annan enhet.

• Skapa identiska säkerhetskopior för systembyggen som kräver samma enhetsavbildning

• Få åtkomst till eller byt hårddiskar snabbt för enkel säkerhetskopiering/återställning av data

Funktioner

• Fristående hårddisk-duplikation sektor för sektor med hastigheter på upp till 22 GB i minuten

• Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)

• eSATA- och USB 3.0-värdanslutningar

• 1:1 hårddisk-duplikator och dockningsstation

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här hårddisk-duplikatorn är utformad och byggd för 
IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livstidsgaranti på teknisk support dygnet runt på flera 
språk.



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 3.0 & eSATA

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Chipset-ID JMicron - JMS562

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Nej

Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)

Duplication Speed 22GBpm

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 4 TB 7200 RPM 3,5" 
hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 2TB 5900 RPM 
2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)

Kontakt(er)

Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

1 - eSATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required



Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Enhetsstatus

1 - Strömindikator

1 - Lägesindikator

1 - Förloppsindikator

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 12V DC

Inström 1.3 A

Utspänning 12V DC

Utström 3000 mA

Strömförbrukning 36

Miljö

Drifttemperatur 5°C - 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur -20°C - 50°C (-4°F to 122°F)

Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 5.8 in [14.7 cm]

Produktbredd 5.2 in [13.2 cm]

Produkthöjd 2.8 in [7 cm]

Produktvikt 18.6 oz [528 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.6 in [11.8 cm]

Package Width 7.5 in [19 cm]



Package Height 8.4 in [21.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SATA HDD-duplikator och -dockningsstation

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - universell strömadapter (NA,UK,EU, ANZ)

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


